
 

 

           12 października nasi nauczyciele obchodzili swoje święto – Dzień Edukacji 
Narodowej. 
          O godzinie dziewiątej wszyscy nauczyciele, pracownicy i uczniowie  
Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie zebrali się w auli, by celebrować 
uroczystość. 
          Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu „Mazurka 
Dąbrowskiego” kilka słów do pracowników szkoły i uczniów powiedział dyrektor 
ZSB nr 1,  pan Andrzej Mielczarek. Wspomniał, jak ważne jest okazywanie sobie 
przez ludzi  szacunku. Zwrócił nam, w żartobliwy sposób, uwagę na to, iż gdy 
wytykamy kogoś palcem, to co najmniej trzy pozostałe wskazują na nas.  
 

 
 
         Głos zabrała również przewodnicząca szkoły, Iza Skotnicka z klasy IVBa/d,  
która złożyła krótkie, ale serdeczne życzenia wszystkim naszym nauczycielom.                                        
         Później przedstawiciele uczniów (z klasy II Ba/d) z promiennymi 
uśmiechami rozdali gronu pedagogicznemu piękne słoneczniki, które 
rozświetliły twarz niejednego  pedagoga.  
  



  
        
         Szampańska atmosfera i uśmiechy na twarzach dopisywały każdemu, 
uczniom zwłaszcza! A dlaczego? Ponieważ to autorskie życzenia każdej klasy 
zostały wyświetlone i odczytane przed wszystkimi. Były to pozdrowienia szczere 
i płynące od serca, a nie sztuczne – „wykopane” z Internetu (Te dotyczące 
nowej elewacji również! Jeszcze raz dziękujemy :D).  Miłe słowa dotyczyły 
wszystkiego: najwspanialszej kadry, podziękowań za poświęcony czas, 
wyrozumiałość, różne projekty, wycieczki i wiele, wiele więcej. Jedne nas 
rozbawiły, inne były poważne i zdystansowane. 
 

     
 

                                 
 



         Szczególną atrakcją w czasie uroczystości był występ naszej uczennicy – 
Natalii Modzelewskiej z klasy IIIBk/r, która jest mistrzynią świata w street 
workout! Razem z kolegami zaprezentowała nam swoje niezwykłe 
umiejętności. 

 
 

 
 

 
 



 
          Jeszcze nigdy w szkolnej auli nie było tak cicho – wszyscy patrzyli na 
kosmiczne wyczyny Natalii jak zahipnotyzowani! Wiemy jedno, Natalia na tytuł 
zasługuje i życzymy jej dalszych, równie dużych sukcesów. Po zakończonym 
występie gratulacje Natalii i jej mamie złożył pan dyrektor. 
 

 
 

 
 

         15 października czekała nas kolejna atrakcja! Nasi ,,jubilaci” sprezentowali 
nam wycieczkę szkolną! Po raz pierwszy od dłuższego czasu wybraliśmy się całą 
szkołą do kina na film pt. ,,Dywizjon 303” opowiadający historię polskiej kadry 
lotniczej, która walczyła o wolność Wielkiej Brytanii. Film wszystkim bardzo się 
podobał i liczymy na więcej takich wyjść! Bo z wami jest najlepiej! :D 
 
                                                                                                        Daniel Nowak II Ba/d 


